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Obec Vlkov 

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlkov č. 13/2015 

konaného dne 13. 11. 2015  
 

 

 

Místo konání: kancelář OÚ ve Vlkově 

Čas konání: 19.00 – 21.45 h 

Přítomni: Jiří Nepokoj, Ing. Alena Bartošová, Václav Bartoš, Jan Rezek, Helena Rezková, 

PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. 

Omluven: Vladimír Vávrů 

Hosté: dle prezenční listiny 
 

Starosta obce pan Jiří Nepokoj uvítal přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Upozornil přítomné, že jednání zastupitelstva bude nahráváno.  

Program: 

1. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro JPO 

2. Výběr cenové nabídky pro výměnu oken v obecní knihovně 

3. Výběr firmy na rekonstrukci střechy na budově bývalé školy 

4. Cenová nabídka k prodeji cesty p. č. 708 

5. Různé 

Schváleno 6 hlasy. 

 

Zapisovatelkou byla navržena Ing. Alena Bartošová, jako ověřovatelé zápisu byli určeni Václav 

Bartoš a PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. Schváleno 6 hlasy. 

Ad 1) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro JPO 

Zastupitelstvu obce byla předložena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje – Financování JPO (15JPO03). Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci na financování 

výdajů JSDH vynaložených v roce 2015 ve výši 3 200 Kč. Použita byla na odbornou přípravu 

JSDH Vlkov. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr: 1/13/2015: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje – Financování JPO (15JPO03) ve výši 3200 Kč a pověřuje starostu jejím 

podpisem. 

Ad 2) Výběr cenové nabídky pro výměnu oken v obecní knihovně 

Z důvodu další konzultace byl tento bod přesunut na lednové zasedání zastupitelstva obce. 

Ad 3) Výběr firmy na rekonstrukci střechy na budově bývalé školy  

Na obecní úřad bylo doručeno pět cenových nabídek na opravu střešního pláště na budově 

bývalé školy ve Vlkově. Zastupitelé posuzovali nabídky týkající se krytiny CAPACCO (umělá 

břidlice) a klempířských prací s materiálem titanzinek (bez opravy komínů): 
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Firma:       Cenová nabídka v Kč bez DPH:  

1. Michal Brzek, Holohlavy     204 121 Kč  

2. DÖRR STŘECHY s.r.o., Čáslavky    327 265 Kč 

3. Martin Holeček, Jasenná -  nedodána nabídka pro materiál CAPACCO – VYŘAZEN 

4. Alfred Schiller, Smiřice     268 561 Kč    

5. Miroslav Dyrc, Rasošky     295 409 Kč  

Na základě jediného kritéria – nejnižší nabídkové ceny, zastupitelé vybrali nabídku firmy: Michal 

Brzek, Holohlavy, ve výši 204 121 Kč bez DPH.   

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 2/13/2015: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje za zhotovitele zakázky - rekonstrukce 

střechy na budově bývalé školy ve Vlkově, firmu Michal Brzek, Holohlavy, za cenu 204 121 Kč bez 

DPH. 

Ad 4) Cenová nabídka k prodeji cesty p. č. 708  

Obec Vlkov obdržela souhlas majitelky pozemku p. č. 708 (výměra 576 m2), paní Marie 

Havelkové, s nabídkovou cenou 150 Kč/1m2 k jeho prodeji obci. Jako další podmínku, mimo již 

schválenou úhradu daně z převodu pozemku obcí, majitelka žádá o uhrazení veškerých 

správních poplatků z prodeje a daně z příjmů. Zastupitelé s předloženými požadavky souhlasí. 

Celková kupní cena pozemku p. č. 708 činí 99 360 Kč a zahrnuje cenu pozemku ve výši 86 400 Kč 

(150 Kč x 576 m2) a částku odpovídající 15% povinnosti daně z příjmů ve výši 12 960 Kč  

(0,15 x 86 400 Kč). Obec Vlkov dále uhradí daň z převodu pozemku a případné správní poplatky.  

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 3/13/201: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje kupní cenu pozemku p. č. 708 ve výši  

99 360 Kč. Kupní cena zahrnuje cenu pozemku ve výši 86 400 Kč (150 Kč x 576 m2) a částku 

odpovídající 15% povinnosti daně z příjmů ve výši 12 960 Kč (0,15 x 86400 Kč). Obec Vlkov se dále 

zavazuje uhradit daň z převodu pozemku a případné správní poplatky. 

 

Ad 5) Různé  

a) Zápis do publikace „Česká republika – města a obce“ 

Zastupitelstvo obce nemá zájem o zápis do knižní publikace „Česká republika – města a obce“. Již 

zaslaná objednávka bude stornována. 

b) Žádost o napojení vodovodu  

Pan Rostislav Světlík doručil na obecní úřad žádost o projednání prodloužení vodovodního 

a kanalizačního řádu a napojení na stávající obecní rozvod, týkající se pozemku p. č. 200/9  

v k. ú. Vlkov u Jaroměře. Zastupitelstvo, z důvodu nejasností uvedených v žádosti, tento bod na 

další jednání zastupitelstva obce. Starosta obce zároveň zajistí osobní účast žadatele na tomto 

jednání. 

c) Oprava vstupních bran na dětském hřišti 

Starosta obce informoval přítomné o jednání s panem Janem Munzarem o zajištění ukotvení 

vstupních bran na dětské hřiště.  
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d) Nákup mikrovlnné trouby 

Starosta informoval o nefunkční mikrovlnné troubě v zasedací místnosti obecního úřadu. 

Zastupitelé se shodli na zakoupení nové mikrovlnné trouby v ceně do 3 000 včetně DPH.  

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 4/13/2015: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje nákup mikrovlnné trouby do zasedací 

místnosti obecního úřadu v ceně do 3 000 včetně DPH. 

e) Oprava Kašpara na dětském hřišti 

Dle sdělení paní Heleny Rezkové probíhá jednání s autorem sochařského díla. 

f) Rekonstrukce obecního bytu 

Starosta obce informoval o průběhu odstraňování havarijního stavu v obecním bytě a informoval 

o vzniklých vícepracích ve výši 20 000 Kč. Vzhledem k tomu, že v požadovaných stavebních 

pracích nebyla uvedena podlahová krytina a její pokládka, zajistil starosta obce, po konzultaci se 

zhotovitelem, cenovou nabídku od firmy Lubomír Plačko, Královédvorská 611, Jaroměř. Cena 

činí 31 588,50 Kč bez DPH.  

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 5/13/2015: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje cenovou nabídku Lubomíra Plačka, 

Královédvorská 611, Jaroměř, k zajištění podkladové krytiny a její pokládky v obecním bytě čp. 7 ve 

výši 31 588,50 Kč bez DPH. 

g) Rozpočtové opatření č. 20 – 23/2015 

Účetní obce informovala zastupitelstvo o rozpočtových opatřeních schválených starostou obce. 

RO č. 20/2015 – přesun 4850 Kč v rámci § 3612 – záměr stavebních úprav obecní byt (přesun 

z opravy na technické zhodnocení), RO č. 21/2015 – přesun schválené rozpočtované částky 

v rámci § 3612 z opravy obecní byt na technické zhodnocení ve výši 121 150 Kč a přesun 

rozpočtované částky 1573 Kč z § 6171 na § 3632 týkající se opravy vrat hřbitova. RO č. 22 – 

navýšení rozpočtu o 3510 Kč § 2329 pol. 6121 v důsledku zhotovení geometrického plánu 

k zatrubení povrchové stoky za účelem zřízení věcného břemene. RO č. 23 – navýšení rozpočtu 

o 29 000 Kč u § 3612 pol. 6121 – navýšení rozpočtované částky na rekonstrukci obecního bytu 

dle usnesení zastupitelstva č.  7/12/2015. Rozpočtová opatření budou přílohou zápisu. 

h) Žádost Obce Rasošky o finanční příspěvek pro ZŠ a MŠ Rasošky 

Zastupitelům byla předložena žádost Obce Rasošky o finanční příspěvek pro Základní 

a mateřskou školu v Rasoškách ve výši 15 000 Kč na provozní náklady školky na rok 2016. 

Zastupitelé se shodli na poskytnutí finančního daru ve výši 15 000 Kč Obci Rasošky (zřizovateli 

ZŠ a MŠ Rasošky) na provozní náklady a vybavení MŠ a ZŠ Rasošky s požadavkem. Zároveň 

žádají do konce roku 2016 o sdělení, jakým způsobem byly poskytnuté finanční prostředky 

vynaloženy. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 6/13/2015: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje poskytnutí finančního daru na rok 2016 ve 

výši 15 000 Kč Obci Rasošky na provozní náklady a vybavení Základní a mateřské školy Rasošky. 

Zároveň žádá do konce roku 2016 o sdělení, jakým způsobem byly poskytnuté finanční prostředky 

vynaloženy. 

i) Žádost Základní a mateřské školy Rasošky o sponzorský dar 

Současně s výše uvedenou žádostí došla na obec žádost o sponzorský dar pro žáky základní 

školy a děti mateřské školy v Rasoškách od ředitelky ZŠ a MŠ paní Ing. Moniky Zmítkové. 
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Vzhledem k tomu, že již byl schválen finanční dar pro tuto organizaci, zastupitelé tuto žádost 

neschvalují. Současně s rozhodnutím bude zaslán ředitelce vysvětlující dopis. 

Hlasování: pro: 0, proti: 6, zdržel se: 0. 

Závěr 7/13/2015: Zastupitelstvo obce Vlkov neschvaluje poskytnutí sponzorského daru Základní 

a mateřské škole Rasošky. 

j) Vyúčtování jarmarku, včetně následné taneční zábavy a oslavy k příležitosti udělení 

ocenění Zlatá cihla  

Na žádost paní Heleny Rezkové předloženo vyúčtování akcí konaných dne 19. 9. 2015. Náklady 

činily 45 025 Kč. Schválený rozpočet na kulturní akce nebyl překročen. Byla zaznamenána 

vysoká návštěvnost a celkově bylo vše návštěvníky velice příznivě hodnoceno. Helena Rezková 

žádá, aby se jednotlivé nákladové položky projednávaly předem na jednání zastupitelstva obce, 

neboť se, dle jejího názoru, jedná o zbytečně vynaložené obecní prostředky. Bylo vzato na 

vědomí.  

k) Mikulášské balíčky 

Starosta obce informoval o mikulášské akci pro děti v sobotu 5. 12. 2015. Jako každý rok obce 

zajistí přípravu a úhradu mikulášských balíčků pro děti, a to prostřednictvím obchodu u 

Hynkových. V loňském roce se jednalo o 81 ks balíčků (cena 1 balíčku byla 75 Kč). Bylo 

rozhodnuto cenu balíčků ponechat ve výši 75 Kč. Jejich počet bude upřesněn podle návštěvnosti. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 8/13/2015: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje cenu za 1 mikulášský balíček pro děti ve výši 

75 Kč. 

l) Žádost Sboru dobrovolných hasičů Vlkov o dotaci z rozpočtu obce na r. 2016   

Byla předložena žádost SDH Vlkov o dotaci z rozpočtu obce na r. 2016 ve výši 30 000 Kč. Dotace 

bude použita na úhradu provozních nákladů (nákup oděvů, obuvi, opravy hasičské techniky  

a nákup hasičského vybavení a potřeb) a na podporu pořádání akcí pro veřejnost. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 9/13/2015: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost SDH Vlkov o dotaci z rozpočtu obce 

na r. 2016 ve výši 30 000 Kč. 

m) Žádost Mysliveckého sdružení Paseky Rasošky o dotaci z rozpočtu obce na r. 2016   

Obec obdržela žádost MS Paseky Rasošky o dotaci z rozpočtu obce na r. 2016 ve výši 6 000 Kč. 

Dotace bude použita na nákup koroptve polní, bažanta obecného a krmení pro nakoupenou zvěř. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 10/13/2015: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost MS Paseky Rasošky dotaci 

z rozpočtu obce na r. 2016 ve výši 6 000 Kč. 

n) Žádost T. J. Sokol Vlkov o dotaci z rozpočtu obce na r. 2016 

T. J. Sokol Vlkov doručila žádost o dotaci z rozpočtu obce na r. 2016 ve výši 40 000 Kč. Dotace 

bude použita na úhradu provozních nákladů sokolovny (plyn, elektřina) a akce pro děti. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 11/13/2015: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost T. J. Sokol Vlkov o dotaci z rozpočtu 

obce na r. 2016 ve výši 40 000 Kč. 
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o) Žádost T. J. Sokol Vlkov o dotaci z rozpočtu obce na r. 2016 

Projednána žádost T. J. Sokol Vlkov o dotaci z rozpočtu obce na r. 2016 ve výši 30 000 Kč. Dotace 

bude použita na vydání knihy k 120. výročí založení T. J. Sokol Vlkov. Materiál ke knize bude 

čerpán ze sokolské kroniky z let 1896 - 1911, z historických fotografií a z fotoarchivu akcí  

T. J. Sokol od roku 1990. 

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

Závěr 12/13/2015: Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje žádost T. J. Sokol Vlkov o dotaci z rozpočtu 

obce na r. 2016 ve výši 30 000 Kč. 

p) Informace - hrobky 

V souvislosti s ukončením nájmů některých dříve pronajímaných hrobových míst starosta obce 

informoval zastupitelstvo o komplikaci, která vzniká, pokud je na hrobovém místě zřízena 

hrobka a současný nájemce nemá zájem o vystavení nové smlouvy na další desetileté období 

2016-2025. Vzhledem k tomu, že hrobka je stavbou, neupravuje tuto záležitost zákon 

o pohřebnictví, ale občanský zákoník, a v případě nepronajaté hrobky tato hrobka nepřipadá 

obci, ale státu. Řešením je odkup nebo bezúplatný převod hrobky od stávajícího majitele 

(nájemce hrobového místa) na nového majitele (nájemce).  

q) Obecní ples 

Zastupitelstvo obce stanovilo termín obecního plesu na 23. 1. 2016. K tanci a poslechu zahraje 

skupina Minimax. 

r) Sokolské šibřinky a dětský karneval 

Paní Helena Rezková informovala o termínu konání Sokolských šibřinek, které jsou plánovány 

na 27. 2. 2016 a druhý den, tj. 28. 2. 2016, proběhne dětský karneval. 

s) Diskuze 

Jan Rezek informoval o poškozené části chodníku před čp. 13 směrem k čp. 14, který byl 

poškozen při stavebních úpravách v čp. 10. Starosta obce projedná nápravu. 

 

 

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a stanovil termín příštího zasedání na 18. 12. 2015 

od 19 h. 

 

 

 

Jiří Nepokoj, v. r. 

starosta obce 

 

 

 

Ověřovatelé:  

  Václav Bartoš, v. r.  

  PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., v. r. 

 

 

 

Zapsala dne 21. 11. 2015 Ing. Alena Bartošová 


